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I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys 

(toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1. Organizuoti 

Bendruomeninių 

vaikų globos 

namų, adresu 

Sodų g. 3-18, 

įkūrimą ir 

licencijos 

gavimą. 

Licencijos gavimas 

Bendruomeniniams 

vaikų globos 

namams, adresu 

Sodų g. 3-18 

Gauta licencija veiklai vykdyti Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento prie SADM gauta 

licencija veiklai vykdyti. 

2. Užtikrinti 

sklandžią 

Bendruomeninių 

vaikų globos 

namų veiklą 

keturiuose 

įstaigai 

priklausančiuose 

butuose. 

Specialistų darbo 

organizavimas 

ištisą parą, 2 kartus 

per mėnesį 

darbuotojams 

organizuotos 

intervizijos ir kiti 

mokymai pagal 

poreikį. 

16 

 

Darbuotojų skaičius. 

16 darbuotojų dirbančių BVGN 

dalyvavo 21 val. GIMK 

programos mokymuose ir 

dalyvavo organizuojamuose 

intervizijose Elektrėnų 

savivaldybės socialinių 

paslaugų centre. 7 įstaigos 

darbuotojai dalyvavo 40 val. 

mokymuose „Įžanginiai 

socialinių darbuotojų padėjėjų 

mokymai, dirbantiems vaikų 

dienos centruose ir šeimynose“. 

3. Užtikrinti 

Bendruomeninių 

vaikų globos 

namų globotinių 

ugdymą ir 

pilnavertį 

Vaikų iki 18 metų 

mokymasis pagal 

bendrojo lavinimo 

programą ir 

kiekvieno 

globotinio 

neformalus 

Vaikų skaičius. 

Vykstant nuotoliniam mokymui, 

vaikams buvo sudarytos sąlygos 

mokytis ir pilnavertiškai leisti 

laisvalaikį, dalyvauti 

popamokinėje veikloje.  
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laisvalaikio 

organizavimą. 

ugdymas pagal jo 

pomėgius, interesus 

ir gebėjimus. 

4. Inicijuoti ir 

organizuoti 

projektų, 

įstaigos veiklai 

gerinti, paraiškų 

parengimą ir /ar 

įgyvendinimą 

(pareiškėjo ar 

partnerio 

pozicijoje). 

Ne mažiau kaip 2 

projektai/ 

paraiškos. 

Projektų skaičius. Laimėtas projektas ,,Šeimos 

modelio bendruomeninių vaikų 

globos namų paslaugos vai- 

kams, netekusiems tėvų globos, 

ir jų šeimoms Vilniaus regione“ 

– 68 000 Eur. Buvo sutaupyta  

22 477,66 Elektrėnų savivaldybės 

biudžeto. Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijoje laimėtas  Vaikų 

dienos centrų projektas „Geresnis 

Aš - gražesnis rytojus“. 

Suremontuotos Vaikų dienos centro 

patalpos,  nupirkti nauji baldai, 

įsigyta kompiuterinė įranga.  

5. Gerinti 

Paramos šeimai 

tarnybos klientų 

lankomumą ir 

užtikrinti 

savalaikį 

jaunuolių 

pavežėjimą į 

įstaigą ir iš jos 

(patobulintas 

globos paslaugų 

teikimo 

organizavimas). 

Geresnis Paramos 

šeimai tarnybos 

klientų 

lankomumas ir 

pasitenkinimas 

teikiamomis 

paslaugomis.  

Lankytojų skaičius. Paramos šeimai tarnyboje buvo 

pagerintos paslaugų teikimo 

paslaugos, nupirkti 

kondicionieriai vasaros metu, 

atnaujintas sportinis inventorius.  

6. Gerinti  

darbuotojų 

darbo sąlygas ir 

stiprinti 

žmogiškuosius 

išteklius. 

 

  

Vadovo, darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas, tobulinimas. 

Seminarų, paskaitų, 

konferencijų skaičius. 
Vadovas kėlė kvalifikaciją ir 

dalyvavo šiuose seminaruose/pas- 

kaitose: ,, Globojamų brolių ir sesrų 

interesų užtikrinimas augant kartu 

ir/ar skyriumi, neturtinės žalos 

atlyginimas vaikui, jei atstovas 

pagal įstatymą nevykdo arba 

netinkamai vykdo savo pareigas“ 8 

akad. Val., Vaikų globos namų 

vaidmuo vaiko parengime globai 

(rūpybai) ir įvaikinimui šeimoje. 

Globėjo (rūpintojo) teisės ir 

pareigos, vaiko interesų 

atstovavimas“ 8 akad. Val., 

„Socialinių darbuotojų profesinių 

kompetencijų tobulinimas ir 

motyvacijos skatinimas pagal 

Eneagramos modelį“, 16 akad. Val., 

„Kovos su korupcija programų 

rengimas“ 2 akad. Val. 
7. Maitinimo 

paslauga pagal 

sutartį su 

Elektrėnų 

Teiki maitinimo 

(pietų gaminimo ir 

tiekimo) paslaugą. 

Maitinamų asmenų skaičius.  Maitinimo paslauga teikiama 25 

asmenims. 
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socialinių 

paslaugų centru. 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos 

užduotys yra įvykdytos) 

1. Užtikrinti Bendruomeninių vaikų 

globos namų globotinių ugdymą ir 

pilnavertį laisvalaikio organizavimą. 

Vaikų iki 18 metų 

mokymasis pagal bendrojo 

lavinimo programą ir 

kiekvieno globotinio 

neformalus ugdymas pagal 

jo pomėgius, interesus ir 

gebėjimus. 

Vaikų skaičius. 

2. Inicijuoti ir organizuoti projektų, 

įstaigos veiklai gerinti, paraiškų 

parengimą ir /ar įgyvendinimą 

(pareiškėjo ar partnerio pozicijoje). 

Ne mažiau kaip 2 projektai/ 

paraiškos. 

Projektų skaičius. 

3. Gerinti  įstaigos darbuotojų darbo 

sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius 

išteklius. 

 

  

Vadovo, darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas, 

tobulinimas. 

Seminarų, paskaitų, 

konferencijų skaičius. 

4. Bendruomeninių vaikų globos namų, 

Paramos šeimai tarnybos ir vaikų dienos 

centro veiklos kokybės gerinimas. 

Organizuojamos darbuotojų 

intervizijos, darbuotojų 

kompetencijų tobulinimas. 

Intervizijų, konferencijų 

skaičius.  

 
   
  

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) (pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
 

3.1. Laikinasis nedarbingumas 
3.2. Piniginių lėšų trūkumas 

 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

2. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 
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4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

3. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją 

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui) 
 

5.1. 
5.2. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

4. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________  

 

_______________________ __________ _________________ 
(vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

______________________ __________ _________________ 
(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

________________________________________ ___________ ______________ 
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

–––––––––––––––––––– 

 

 


